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اللبنانية بالمقلوب عندما أصبح سعــ
قراءة السياسة ّ
أسعد أبو خليل *
أن ــا أن ـص ــح دارس ـ ــي (ودارسـ ـ ـ ــات) ال ـتــاريــخ
والسياسة املعاصرة في لبنان أن يعتنقوا
ّ
نظرية القراء ة باملقلوب ملجريات األحداث
وال ـخ ـط ــاب ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي ل ـب ـن ــان .لـيـســت
ال ـظــواهــر كـمــا ت ـب ــدو ،وال ُيـحـمــل الـخـطــاب
ال ـس ـي ــاس ــي ع ـل ــى م ـح ـمــل ال ـ ـجـ ـ ّـد .ي ـم ـكــن أن
ت ـف ـهــم ال ـس ـي ــاس ــة ف ــي ل ـب ـن ــان أك ـث ــر ل ــو أن ــك
قرأتها معكوسة ،بمعنى :عندما كان بيار
ّ
ّ
يصر
الجميل فــي سـنــوات الـحــرب األهـلـ ّـيــة
أن حــزبــه ال يتعامل مــع إســرائـيــل ،فــإنــه لم
يـكــن يعني إال أن حــزبــه عـلــى صـلــة وثيقة
ب ــال ـع ـ ّ
ـدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي .وع ـن ــدم ــا ك ــان ابـنــه
ب ـش ـيــر ي ــرف ــع ش ـع ــار م ـســاحــة ل ـب ـن ــان ،فــإنــه
ل ــم ي ـكــن ي ـع ـنــي ت ـحــريــر ل ـب ـنــان ب ــل وضـعــه
ب ــالـ ـك ــام ــل تـ ـح ــت الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة -
االسرائيلية .وعندما ّ
ّ
هدد الياس ّ
املر (ماذا
ّ
حـ ــدث ب ـص ـن ــدوق االنـ ـت ــرب ــول ال ـ ــذي ت ــول ــى
حمله؟) الـعـ ّ
ـدو اإلسرائيلي بتلقينه درسًا
ّ
ّ
ّ
ينساه في أول أيــام عــدوان تموز ٢٠٠٦
لن
ّ
ّ
للعدو أن وثــائــق «ويكليكس»
كــان يــؤشــر
س ـت ـك ـشــف ع ــن ت ـقــدي ـمــه ن ـص ــائ ــح طــائ ـفـ ّـيــة
ل ـ ــه .وعـ ـن ــدم ــا يـ ـق ــول م ـ ـسـ ــؤول ل ـب ـن ــان ــي إن
«الـتـحـقـيــق سـيــأخــذ مـ ـج ــراه» ،ف ـهــذا يعني
أن لـيــس هـنــاك ِم ــن تحقيق وأن املــوضــوع
ُ
سي َ
طمس تالفيًا إلح ــراج زعـيــم طائفة ما.
وعندما يقول أحمد فتفت إن تحقيقًا من
ق ـب ـلــه ف ــي دوره ف ــي عـ ــار مــرج ـع ـيــون فــإنــه
ي ـع ـن ــي أن ال ـت ـه ــدي ــد ب ــاالن ـت ـق ــام ال ـطــائ ـفــي
طـمــس مــوضــوع التحقيق .وعـنــدمــا يطلع
نــائــب أو وزي ــر لـبـنــانــي ص ـعـ َـد ف ــي مــرحـلــة
س ـي ـطــرة ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري ،م ـثــل مـصـبــاح
َ
ـن حــورب
األحـ ــدب ،1وي ـقــول :لـيــس ّهـنــاك م ـ ّ
من قبل املخابرات السورية أكثر مني ،فهو
صنيعة النظام السوري .وعندم
يقول :أنا
ّ
يقول فارس خشان ،هناك َمن لم يستعمل
م ـص ـط ـلــح «االح ـ ـتـ ــال ال ـ ـسـ ــوري» إال اآلن،
فهو يقول :أنا ِمن هــؤالء ،وكنت من الذين
ّ
يدبجون املقاالت في مديح النظام السوري
ول ــي مـقــالــة شـهـيـ ّـرة فــي ع ــام  ٢٠٠٢عندما
ُ
وصفت خطابًا لبشار األسد أنه فتح ّ
«كوة
في الجدار السياسي الذي تقيمه إسرائيل
ملـحــاصــرة الـحـقـ ّـوق ال ـعــربـ ّـيــة» ( 2ك ــان ذلــك
ف ــي زم ــن ك ــان خ ــش ــان فـيــه ُمـ ـن ـ ّـددًا بـ ـ «قــرنــة
َ
ش ـ ـهـ ــوان» وع ـن ــدم ــا كـ ــان ي ـس ـت ـش ـهــد ط ـ ِـرب ــا
وموافقًا بأقوال ناصر قنديل.)3
وعندما تذكر الصحافة في لبنان أن فارس
سعيد أو سمير جعجع حـ ّـرضــا الــريــاض
ضــد سـعــد الـحــريــري ،أو أن ّ
األول هــو كــان
وراء دعـ ــوة ال ـن ـظ ــام ال ـس ـع ــودي لـبـطــريــرك
ّ
الـتـطـبـيــع مــع ال ـع ـ ّ
ـدو ،ف ـهــذا ال يـعـنــي إل أن
ّ
سعيد وجـعـجــع تلقيا أوام ــر مــن الــريــاض
وأن استدعاء هما كــان مــن أجــل التلقني ال
ّ
تتحدث بــوال يعقوبيان عن
أكثر .وعندما
«م ـصــداقـ ّـي ـت ـهــا» ب ـعــد عــودت ـهــا م ــن مـقــابـلــة
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري م ـح ـت ـج ـزًا فـ ــي ال ــري ــاض
فإنها تعني أن العمل الدعائي لصالح آل
سعود ّ
ّ
«مصداقية» ،وأنها ساهمت
بدد كل
ف ــي الـتـغـطـيــة ع ـلــى اح ـت ـجــاز الــزع ـيــم ال ــذي
ّ
االنتخابية.
تريده أن يحملها على قائمته
وعندما يطلع أعـضــاء فــي فريق الحريري
اإلعـ ــامـ ــي ويـ ـ ـص ـ ـ ّـرون ع ـل ــى أن ال ـح ــري ــري
ٌ
ح ـ ّـر  -لـكــن مـحـتـجــز  -فــي ال ــري ــاض ،فإنهم
ي ـق ــول ــون ب ـك ــام آخ ـ ــر :إن س ـع ــد ال ـح ــري ــري
رهينة وأن واجبهم الدعائي هو التغطية
عـلــى االعـتـقــال مــن أ ّج ــل الـتـعـمـيــة .وعندما
ي ـع ـتــرض ف ـ ــارس خ ــش ــان ع ـلــى «االل ـت ـه ــاء»
ب ـق ـضـ ّـيــة اح ـت ـج ــاز الـ ـح ــري ــري ف ــإن ــه يـعـنــي
أن م ـســألــة االح ـت ـج ــاز ال ي ـجــب أن تـصــرف
األن ـظ ــار ع ــن امل ــوض ــوع اآلخـ ــر ،أي تحقيق
امل ـطــالــب ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة ـ ـ اإلســرائ ـي ـلـ ّـيــة بــاســم
سيادة لبنان .ويمكن في الـقــراء ة املقلوبة
أن تجزم أن الفريق اللبناني (فــي املاضي
والحاضر) الذي يجاهر ويصيح أكثر من
غ ـيــره ف ــي ال ـغ ـيــرة عـلــى س ـي ــادة واسـتـقــال
لبنان هو الفريق األكثر ارتهانًا للخارج.
أمــا مسألة سعد الحريري وأبـيــه مــن قبله
ّ
ف ــإن ـه ــا ال ت ـت ـعــلــق ك ـث ـي ـرًا ب ـش ـخ ـص ـه ـمــا .إن
ال ــدور املــرســوم لسعد الـحــريــري أكـبــر منه
بكثير ،ودور زعيم كتلة أو رئيس حكومة،
أو البطل العائد ،كبير جدًا عليه .والسجال
الدائر حوله يعكس أيضًا القراء ة املقلوبة
ّ
تضررًا
للوضع اللبناني :فالفريق األكـثــر
م ــن س ـيــاســات وارت ـب ــاط ــات ال ـحــريــري كــان
أك ـث ــر ح ــرص ــا ع ـل ــى ت ـح ــري ــر ال ـح ــري ــري مــن
األســر من فريق الحريري نفسه الــذي كان

يريد تحوير األنظار عن احتجاز الحريري،
ّ
الفرنسية
وإن كان شديد االمتنان للجهود
في تـحــريــره ...من اإلقــامــة الـحـ ّـرة والكريمة
ف ــي ال ــري ــاض .ووزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة األمل ــان ــي
ّ
تعرض للتقريع الديبلوماسي من الرياض
ألنــه صـ ّـرح بما لــم تـجــرؤ حـكــومــات الغرب
على التصريح به .وميشال عون اتهم ّ
مرة
ّ
السعودية بارتكاب عمل
واحــدة الحكومة
عدائي ضد لبنان في احتجازه للحريري
لكن وزيره السابق ،إلياس بو صعبّ ،
كرر
ّ
بـعــد مـقــابـلـتــه ع ــون أن ــه ال يــريــد إل أفـضــل
ُ
ّ
السعودية (مرتكبة
العالقات مع الحكومة
الـعـمــل ال ـعــدائــي) .وكـتـلــة املستقبل طالبت
بعودة الحريري من الرياض مع حرصها
ع ـل ــى املـ ـص ــال ــح الـ ـسـ ـع ـ ّ
ـودي ــة فـ ــي الـ ـص ــراع
اإلقليمي .الشيء وعكسه في السياسة.
ّ
ل ــم ي ـك ــن س ـع ــد الـ ـح ــري ــري حـ ـ ـ ّـرًا ف ــي ت ــول ــي
مـنـصــب الــزعــامــة ،ول ــم يـكــن قـ ــرارًا لـبـنــانـ ّـيــا
ّ
عائليًا  -أي مرتبطًا بعائلة الحريري.
أو
األب أصـبــح زعـيـمــا فــي الـسـيــاســة ُمعتمدًا
ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـنـ ــاصـ ــر ث ـ ــاث ـ ــة لـ ـ ــم ي ـ ـفـ ــارق ـ ـهـ ــا فــي
ُحـيــاتـ ّـه الـسـيــاسـ ّـيــة )١ :الــرعــايــة الـخــارجـ ّـيــة
املـتـمــثـلــة بــالـتـحــالــف ال ـس ـعــودي ـ ـ الـســوري
وامل ـت ـص ــال ــح م ــع امل ـص ــال ــح األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة)٢ .
الـتــأجـيــج وال ـت ـحــريــض الـطــائـفــي املــذهـبــي
ـة»)٣ .
تحت عـنــوان «مـقــام رئــاســة الـحـكــومـ ّ
املال (السعودي والحريري ،عندما توف َر).
وعـ ـن ــدم ــا تـ ـض ــارب ــت مـ ـص ــال ــح ال ـن ـظ ــام ــن
الـ ـس ــوري وال ـس ـع ــودي وق ـعــت ال ـك ــارث ــة في
ّ
ّ
(والبيولوجية).
السياسية
حياة الحريري
الـ ـح ــري ــري االب ـ ـ ــن اع ـت ـم ــد ع ـل ــى ال ـع ـنــاصــر
الثالثة نفسها ،لكنه ُحرم (باستثناء حقبة
ال ـســن-ســن الـقـصـيــرة) مــن رعــايــة الـنـظــام
الـ ـس ــوري واس ـت ـبــدل ـهــا ب ـتــوافــق س ـع ــودي ـ
أمـيــركــي ح ــول زعــام ـتــه ،محتفظًا بعنصر
الـ ـت ــأجـ ـي ــج والـ ـتـ ـح ــري ــض الـ ـط ــائـ ـف ــي (هـ ــذه
امل ـ ّـرة تـحــت ع ـنــوان «ال ـع ـبــور إل ــى ال ــدول ــة»)
بــاإلضــافــة إل ــى امل ــال املـتـنــاقــص (ه ــل هناك
َمن نجح أكثر من سعد الحريري في تبديد
ثـ ــروة ب ــامل ـل ـي ــارات ف ــي وق ــت ق ـيــاســي؟ هــذه
ُ
مــوهـبــة ت ـحـ َـســب ل ــه) .لـكــن ال ـحــريــري االبــن
ُ ِّ
بمهمة ال طاقة له على ّ
ّ
تحملها بسبب
كلف
ّ
شخصيته والـتـنــافــس فــي أوس ــاط
ضـعــف
ّ
اللبنانيني على ال ــوالء للنظام السعودي.
في عهد رفيق الحريري ،كان هو يختصر
ال ــوالء للنظام الـسـعــودي ،وك ــان يــزيــح ِمــن

رئاسة مجلس الوزراء
بعد اغتيال الحريري
طيعة
تحولت إلى أداة ّ
ّ
بيد النظام السعودي

درب ــه مــن يـنــافـســه فــي الـ ــوالء ل ـهــذا الـنـظــام
(على عكس الــوالء للنظام الـســوري ،حيث
نافسه في هذا الوالء ،أو شاركه ،العديد من
الزعامات ومن طوائف مختلفة).
لـكــن رئ ــاس ــة مـجـلــس الـ ـ ــوزراء بـعــد اغـتـيــال
الـ ـح ــري ــري ت ـح ـ ّـول ــت إلـ ــى أداة ط ـ ّـي ـع ــة بـيــد
ال ـن ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي .ه ــي ك ــان ــت أداة بـيــد
ال ـن ـظــام ال ـس ــوري لـكــن ذل ــك ك ــان فــي سـيــاق
والء رئيس الوزراء نحو النظام السعودي
وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري واألمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي ،وكـ ـ ـ ـ ــان هـ ـن ــاك
إم ـك ــان ـ ّـي ــة ل ـل ـعــب ع ـلــى ال ـح ـب ــال وامل ـ ـنـ ــاورة،
خصوصًا وأن رفـيــق الـحــريــري كــان يلعب
عـلــى الـتـنــاقـضــات الـتــي نـخــرت (بــالـفـســاد)
ّ
ف ــي ج ـســم ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري نـفـســه (ول ـعــل
ذل ــك ال ــره ــان ك ــان مــن مـسـ ّـبـبــات األزمـ ــة في
عالقته مع النظام الذي وضعه في موقعه
الـسـيــاســي) .وكــان النظام الـســوري يحسم
ّ
الداخلية لصالح رئيس الوزراء
الصراعات
ّ
ح ـي ـنــا ولـ ـص ــال ــح رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
حـيـنــا آخ ــر ،ول ـصــالــح رئ ـيــس الـجـمـهـ ّ
ـوريــة
أح ـي ــان ــا .ل ـكــن م ــوازي ــن ال ـق ــوى ب ــن أق ـطــاب
السياسة في لبنان ّ
تغيرت بعد ّ ٢٠٠٠
مما
ّ
أثــر على نـفــوذ الـحــريــري ،وتــزامــن ذلــك مع
بداية تدهور العالقة بني النظام السوري
وال ـن ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي .أي أن ع ــاق ــة رفـيــق
ّ
ال ـح ــري ــري بــال ـن ـظــام الـ ـس ــوري ل ــم ت ـكــن إل
انـعـكــاســا للعالقة بــن رعــاتــه فــي الــريــاض

حرًا في تو ّلي منصب الزعامة (هيثم الموسوي)
لم يكن سعد الحريري ّ

وبــن دمـشــق .وكــان رفـيــق مــن حـ ّـصــة امللك
فهد ،حتى فــي سـنــوات قـعــوده ،وقــد راعــاه
عبدالله بسبب ذلــك( .كــان ذلك في سنوات
الحرص على أواصر العالقات بني األمراء).
ل ـك ــن ط ــاع ــة رفـ ـي ــق ك ــان ــت م ـط ـل ـقــة لـل ـن ـظــام
السعودي وكــان ال يخالف مشيئة النظام
في أمر (روى إلياس الهراوي كيف أن رفيق
عـ ــارض تـسـمـيــة املــدي ـنــة الــريــاضـ ّـيــة بــاســم
كميل شمعون إلى أن أمــره األمير عبدالله
بذلك ،فأطاع على الفور .)4
أمــا ابنه فكان صـعــوده إلــى الحكم صدفة.
أوك ـل ــت الـعــائـلــة املــال ـكــة أم ــر تــدبـيــر الـشــأن
ال ـس ـيــاســي ل ـعــائ ـلــة ال ـح ــري ــري إلـ ــى األم ـيــر
(يــومـهــا) سـلـمــان ،وه ــو ال ــذي انـتـقــى سعد
وق ـ ّـدم ــه ع ـلــى ب ـه ــاء بـسـبــب ان ــزع ــاج بعض
األم ـ ــراء م ــن س ــوء ط ـبــاع ب ـهــاء الـشـخـصـ ّـيــة
ّ
وتـمـ ّـيــز سـعــد عـنــه فــي الـتـمــلــق واالنـبـطــاح
لألمراء .لكن تبوؤ سعد للمنصب حدث في
ّ
زمن مختلف :النظام السوري اجتث مراكز
ال ـقــوى الـتــي كــانــت مـبـتــاعــة مــن الـحــريــري،
والـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ك ـ ـ ــان ف ـ ــي زم ـ ـ ــن لــم
ّ
تستقر فيه بعد مسألة الخالفة .لكنه بنى
عــاقـتــه مــع امل ـلــك عـبــدالـلــه مــن خ ــال خالد
ال ـتــوي ـجــري .وهـ ــذا الـ ــوالء ت ــواف ــق م ــع والء
سعد السابق لعبد العزيز بــن فهد وأبيه
ّ
عضوية سعد لسنوات
من قبله (وقد تكون
ّ
ّ
في حاشية األمير  -األسير حاليًا  -عــزوز
سببًا في غضبة محمد بن سلمان عليه).
وعــاقــة األش ـقــاء فــي آل سـعــود كــانــت (وال
ّ
ّ
الجميل
بحميمية العداء بني بشير
تــزال)
وأم ــن الـجـمـ ّـيــل :ال ــذي ك ــان مـحـســوبــا على
ّ
تلقائيًا ِمــن
واح ــد ،كــان خصمًا ومـكــروهــا
الـثــانــي ،والـعـكــس (م ــع اسـتـثـنــاء ات قليلة،
م ـثــل ج ــوزي ــف أبـ ــو خ ـل ـي ــل) .وط ــاع ــة سـعــد
ّ
السردية السائدة في
للنظام كانت مطلقة:
لـبـنــان عــن ي ــوم الـقـمـصــان ال ـســود فــي عــام
 - ٢٠١١كأن إسقاط حكومة ما في املجلس
النيابي وانسحاب وزراء ليسوا في صلب
العمل الديموقراطي  -تتغافل أن التسوية
ّ
تضمنت طــوي سعد الحريري مللف
آنــذاك
ّ
املحكمة الدولية مقابل رئاسته للحكومة
ل ـك ــن املـ ـل ــك ع ـب ــدال ـل ــه أب ـل ـغ ــه األمـ ـ ــر بــرفــض
التسوية ،وهذا الذي أسقط الحكومة .وقد
والى سعد ،بشار األسد عندما أمره النظام
السعودي بذلك ،وعاداه عندما أمره أيضًا،
ّ
مستعد أن يــوالـيــه م ـ ّـرة أخ ــرى بــأمــر.
وهــو
ه ـ ــذا هـ ــو «ال ـ ـنـ ــأي عـ ــن الـ ـنـ ـف ــس» ب ـت ـعــريــف
املعسكر السعودي.
ون ـج ـي ــب م ـي ـق ــات ــي وفـ ـ ـ ــؤاد الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة لــم
يكونا أقل والء للنظام السعودي من سعد
ال ـحــريــري .املشيئة الـسـعـ ّ
ـوديــة كــانــت آمــرة
ف ــي ح ـق ـب ـتـ ْـي ـه ـمــا .ل ـك ــن ال ـن ـظ ــام ال ـس ـع ــودي
تعامل مــع زعـمــاء السنة بطريقة مختلفة
ع ــن طــريـقــة ال ـن ـظــام ال ـس ــوري :ك ــان الـنـظــام
الـ ـس ــوري ع ـنــدمــا ي ـك ــون راض ـي ــا ع ــن رفـيــق
الحريري يعقد اللواء له ،ويزيح منافسيه
من طريقه (مثل طريقة إسقاط عمر كرامي
ّ
علنية
فــي  ،)١٩٩٢ويمنع بــروز منافسات
لــه .أمــا النظام السعودي فقد اتبع طريقة

مـخـتـلـفــة م ـ ّـع س ـع ــد :كـ ــان يــدع ـمــه ل ـكــن مــن
دون أن يخفف من دعم منافسيه وحلفائه
ح ــول ــه خ ـصــوصــا ف ــي ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة.
ربـمــا كــانــت هــذه طريقة النظام السعودي
فــي تـصـلـيــب ع ــود ال ـطــاعــة ،أو فــي اخـتـبــار
م ـن ــاف ـس ــن م ـح ـت ـم ـلــن ،أو فـ ــي ال ـت ـح ـض ـيــر
لبديل عــن سـعــد .لكن الحلقة األخ ـيــرة من
عــاقــة سـعــد م ــع ال ـن ـ ّظــام ال ـس ـعــودي كــانّــت
ح ـل ـق ــة اخـ ـتـ ـب ــار ُمـ ـف ــخ ــخ .ال ي ـن ـف ــع ت ـصــنــع
االس ـت ـق ــالـ ّـي ــة ف ــي الـ ـق ــرار م ــن ق ـبــل ال ـفــريــق
الحريري بأطرافه مجتمعة .هل هناك َمن
ّ
يـظــن أن الـنـظــام اإلي ــران ــي يستدعي حسن
نـصــرالـلــه ويـصــدر إلـيــه األوامـ ــر؟ نصرالله
ُي ّ
قرر في الشأن اللبناني  -وأبعد منه كثيرًا
 بالنيابة عــن إي ــران فيما ال يـقـ ّـرر الفريقً
الـحــريــري صغيرة فــي لبنان بالنيابة عن
ال ـن ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي .ك ـ ــان نـ ـه ــاد امل ـش ـنـ ّـوق
أكـثــرهــم صــراحــة عـنــدمــا س ــرد ّ قـ ّـصــة تبني
ّ
فرنجية وتبني عــون من
ترشيح سليمان
ّ
بـعــده :أنـهــا كــانــت أم ـرًا سـعــوديــا محضًا ال
ُي ّ
رد.
والنظام السعودي يزيد من تقليص قبضة
الـقــرار .لم يعد هناك مراكز قــوى في داخل
العائلة املالكة ،ولم يعد هناك قوى مبعثرة
بني أجهزة الدولة املختلفة .لكن في الفترة
التي عقبت صعود بن سلمان ،كان ال يزال
يختبر.
ّ
ّ
تتغير منذ وراثته
مهمة سعد الحريري لم
ّ
ّ
ال ـس ـيــاســيــة ألبـ ـي ــه .قـ ــال ف ــي أول تـصــريــح
رس ـمــي ل ــه بـعــد وف ــاة أب ـيــه ف ــي مـقــابـلــة مع
لـيـلــي وي ـمــوث فــي «واش ـن ـطــن بــوســت» إنــه
«سينزع سالح حزب الله» (نشرت جريدة
«املستقبل» نص املقابلة ُمترجمًا من دون
هــذا املقطع مــن التصريح فــي حينه) .لكن
ّ
باملهمة بالرغم من
هيهات لسعد أن يقوم
ِ
ّ
ّ
سعوديًا (من قبل سعود
املرعية
املحاولة
الفيصل) فــي املــرحـلــة الـتــي سبقت ّ ٧أي ــار.
شـ ّـك ـلــت امل ـخ ــاب ــرات ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة مـيـلـشـيــات
ّ
ّ
سلفية في كل لبنان وسلحتها ،لكنها لم
تصمد لساعات ،كما أن ميلشيات جنبالط
ّ
خيالية
لم تصمد (بالرغم من تواتر قصص
ّ
شهيب وميليشيا عاليه
عن بطوالت أكرم
ّ
وذلك من أجل رفع املعنويات الهابطة).
كتبت كلير شـكــر فــي «اإلت ـح ــاد» قـبــل ّأيــام
عــن املــراحــل املختلفة لسعد الـحــريــري في
ّ
يعظم َ
دوره :مــراحـلــه في
الـحـكــم .لكن هــذا
الـحـكــم لــم تـكــن مـلـكــا ل ــه .كــانــت مــراحــل في
ّ
السعودية نحو لبنان .وها قد
السياسات
بدأت مرحلة جديدة في الحكم والسياسات
ّ
الـسـعـ ّ
ـوديــة .ع ــزز الـنـظــام (بــاملــال ،كــالـعــادة،
ال بالحسنى أو الـقــوة الـنــاعـمــة) مــن نفوذ
زعـ ـ ـم ـ ــاء عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري .ب ـل ـغــت
ّ
الـفـظــاظــة بــالـنـظــام ال ـس ـعــودي أن ـهــا ع ــززت
مــن سلطة بـهــاء الـحــريــري (الـطــامــع بامللك
ّ
على حساب أخيه .لعل النظام
في لبنان)
ّ
ال ـس ـعــودي ت ــوق ــع م ــن ال ـحــريــري شـيـئــا في
هــذه الحكومة لم ّ
يقدمه (مثل «نــزع سالح
حــزب الـلــه» أو تـقــديــم حـســن نـصــرالـلــه إلــى
محكمة الـحــريــري اإلســرائـيـلـ ّـيــة ،أو تقديم

